Dagordning för Studentkåren i Sundsvalls kårmöte
Plats

Datum

Konferensrummet Apelsinlemonad
Kvarteret Grönborg
Storgatan 73, 852 30 Sundsvall
22 november 2018 klockan 16.30
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1. Mötets öppnande

Form
Beslut

Föredragande
Presidiet

Beslut
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b.
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Motioner
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11.
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14.
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15.
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5. Arbetsordning för Studentkåren i Sundsvalls kårmöte
1. Yttrande-, yrkande- samt beslutsrätt
tillkommer alla medlemmar i
Studentkåren i Sundsvall.
2. Begäran om ordet sker direkt hos
fungerande sekreterare eller
ordförande.
3. Yrkanden i plenum skall omedelbart
lämnas till fungerande ordförande.
4. Studentkårstyrelsens yrkande är alltid
huvudyrkande.
5. Yrkande i plenum och/eller
motionärens yrkande (n) tas i
förekommande fall upp som
motyrkande eller förslag till
motyrkande.
6. Yrkanden i plenum har alltid karaktär
av motyrkande eller förslag till
motyrkande.
7. Innebär huvudyrkandet avslag på
motion är studentkårstyrelsens yrkande
ja-yrkande. Vinner nej har mötet
således beslutat att bifalla motionen.
8. Reservationer i studentkårstyrelsen
innebär inte att yrkandet automatiskt
tas upp till behandling. Yrkandet måste
således på nytt väckas i plenum för att
komma under omröstning.
9. Förefaller flera skilda förslag som inte
kan sammanjämkas tar mötet först
ställning till vilket som skall gälla som
motyrkande till kårstyrelsen
huvudyrkande. Därefter ställs
huvudyrkandet mot motyrkandet.
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10. Motioner eller propositioner kan inte
dras tillbaka under behandlingen dock
kan medlemmar som yrkat jämka sig
med varandra eller med
motioner/propositioner således faller
yrkandet från den medlem som jämkat
sig.
11. Begärd votering sker i fösta hand
genom muntlig votering. Om så begärs,
av yrkandeberättigad medlem, skall
rösträkning genomföras. Votering som
gäller personval skall alltid ske med
slutna röstsedlar. Därvid skall på
valsedeln uppföras exakt det antal
namn som valet avser, annan valsedel
förklaras ogiltig.
12. Tidsbegränsning i talartiden är enligt
följande:
a. Huvudanförandet får vara, som
längst, 5 minuter
b. Första replik på
huvudanförandet får vara, som
längst, 2 minuter
c. Motreplik får vara, som längst,
1 minut.
d. Slutligt repliksvar får vara, som
längst, 30 sekunder
Detta innebär att på ett huvudanförande
så följer ett svar, på vilket
huvudanföraren får svara. Vardera part
får sedermera ytterligare en replik
vardera.

E-post: studentkaren@sks.miun.se
Webb: http://sks.miun.se
Telefon: 060-14 86 99

Organisationsnummer
889201–1258
Bankgiro:
377–6614

13. Reservationer eller anmälan om
avvikande mening mot fattade beslut i
plenum måste anmäla omedelbart efter
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det att beslutet fattats, samt inlämnas
skriftligt till fungerande sekreterare
senast före stämmans avslutande.
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8. Fastställande av reviderad stadga
Vid kårmötet den 23 maj 2018 antogs förändringar i stadgan. Dessa träder i kraft efter
innevarande kårmöte förutsatt att de fastställs på nytt av medlemmarna. De berörda
förändringarna är följande:
att

lägga till punkt § 2.6 i stadgarna med följande lydelse:
Styrelsen äger rätt att, om synnerliga skäl föreligger, ta interimistiskt
beslut att omedelbart utesluta medlem som aktivt medarbetar
studentkårens ändamål enligt § 1.3 eller aktivt bryter mot studentkårens
värdegrund.
Beslut om uteslutning kräver 2/3 majoritet i styrelsen.
Beslutet ska fastställas på nästkommande medlemsmöte och
kräver då 2/3 majoritet av närvarande medlemmar.
I samband med beslut skall kortast tid för uteslutning framgå. Vid
fastställandet av uteslutningens tid så skall allvarlighetsgraden av
medlemmens agerande tas i beaktande.
Uteslutning får endast ske efter att medlemmen har givits
möjlighet att yttra sig i frågan.

att
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ändra punkt § 3.6 i stadgarna vilket innebär att valet av vice
ordförande flyttas från § 3.6 till § 3.8 som avser november kårmöte.
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9a. Ändring av stadgar
Ett arbete med att förändra Studentkåren i Sundsvalls stadgar har pågått sedan föregående
kårstyrelses tillträdande, och ändringar har skett vid två tillfällen under det gångna
verksamhetsåret. Nuvarande kårstyrelse ser ett fortsatt behov av att fortsätta detta arbete, i
syfte att ge bättre förutsättningar för verksamheten att verka. Därför föreslås följande
förändringar i den stadga som gäller efter beslutspunkt 8 på innevarande möte.
Studentkåren i Sundsvall yrkar på:
att

lägga till organisationsnummer i § 1.1

att

lägga till att studentkåren har sitt säte i Sundsvalls kommun i § 1.2

att

genomföra redaktionella förändringar i § 1.3 där utbildningen
fortsättningsvis anges som utbildningarna.

att

förändra § 1.3 så att punkt 1 blir till följande enskilda punkter:
• att stärka kvalitén i de utbildningar som erbjuds
• att förbättra den studiesociala situationen

att

förtydliga § 1.4 till följande lydelse: ”Verksamhetsområde är de
institutioner inom Mittuniversitetet som bedriver sin utbildning och
som har sin verksamhet i Sundsvall.”

att

stryka § 1.5 i sin helhet, med anledning av att innehållet föreslås att tas
upp i en annan paragraf i stadgan. Ingår istället under Organisation.

Att

lägga till följande text i § 1.6: ”Vid inträde i annan organisation fattas
beslut av beslutsmässigt kårmöte, eller motsvarande, med trefjärdedels
majoritet. Utträde ur beslutad annan organisation fattas med enkel
majoritet.”

att

ändra §1.7 till följande lydelse:
Studentkårens verksamhet regleras genom:
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•
•
•

Av regeringen och riksdag beslutade lagar och förordningar som
appliceras på studentkårens verksamhet.
Stadgar för Studentkåren i Sundsvall
Reglementen, arbetsordningar och policys för Studentkåren i
Sundsvall samt tillhörande sektioner och organ.

att

införa paragraf § 1.10 med följande lydelse:
”Kungörelser anslås på studentkårens anslagstavlor och studentkårens
hemsida”

att

ändra sista stycket i § 2.1 till följande lydelse:
Terminen fastställs enligt Mittuniversitetets meddelade
terminsperioder. Medlemskap som tecknats för vårterminen gäller även
sommartermin, om medlem inte har avbrutit eller avslutat sina studier.

att

genomföra redaktionell förändring av § 2.3 samt lägga till skrivelser
om upphävande av hedersmedlemskap enligt följande:
Kårmöte äger rätt att, med trefjärdedels majoritet, utse särskild
hedersmedlem. Detta hedersmedlemskap ska grunda sig på
betydelsefulla insatser utöver det dagliga arbetet för studentkåren, och
personen ska vara en framstående person som är ett gott föredöme och
visat sig vara en god ambassadör för studentkåren.
Hedersmedlemskap gäller på livstid, från utnämnandet, eller tills
vederbörande önskar utträde.
Hedersmedlemskap kan upphävas av studentkåren om den finner att
vederbörande har misskött sig gällande kriterier för hedersmedlem,
eller ägnar sig åt aktiviteter och handlingar som skadar studentkårens
varumärke eller intressen.

att

ändra § 2.4 till att medlemsavgift fastställs för två nästkommande
terminer på valfritt ordinarie medlemsmöte.

att

lägga till i § 3.4 att medlem äger beslutsrätt och att reservation ska
meddelas skriftligt till mötespresidium.
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att

lägga till i § 3.5 att protokoll ska justeras skyndsamt.

att

förtydliga § 3.6 att kårmötet ska hållas under maj månad på
innevarande verksamhetsår.

att

i paragraf §3.6 ta bort följande:
- kårordförande tillika tillsätts som ledamot i SSK ABs styrelse.
Samt lägga till följande:
- behandla motioner och propositioner.
- Besluta om medlemsavgift för nästkommande två terminer

att

i paragraf § 3.7 ta bort följande:
- presentera budget och verksamhetsplan
samt lägga till följande:
- Behandla motioner och propositioner
- Besluta om medlemsavgift för nästkommande två terminer

att

i paragraf § 3.8 ta bort följande:
- Som tillika tillsätts som suppleant i SSK AB:s styrelse.
Samt lägga till följande
- Göra fyllnadsval vid behov.
Samt lägga till följande:
- Presentera budget och verksamhetsplan

att

lägga till paragraf § 3.9 Exta kårmöte eller årsmöte, med följande
lydelse:
Kårmöte eller extra årsmöte ska sammankallas då presidiet eller
studentkårsstyrelsen finner det påkallat samt då revisorerna eller minst
10% av studentkårens medlemmar så skriftligt begär. Extramöte som
har påkallats enligt stadgans krav ska äga rum inom 21 (tjugoen)
dagar och kungörelsen ska lämnas senast 7 (sju) dagar före mötet.
Frågor och eventuella val som mötet behandlar ska medfölja begäran
samt kungöras senast 7 (sju) dagar för mötet tillsammans med
studentkårsstyrelsens yttrande. Detta gäller ej fyllnadsval.

att

justera paragrafhänvisning i § 4.3 från § 3.4 till § 3.3 samt förtydliga att

Postadress:
Studentkåren i Sundsvall
Mittuniversitetet
871 50 SUNDSVALL

E-post: studentkaren@sks.miun.se
Webb: http://sks.miun.se
Telefon: 060-14 86 99

Organisationsnummer
889201–1258
Bankgiro:
377–6614

fyllnadsval ska ske på ett skyndsamt sätt om kårmöte eller årsmöte har
valt att avsätta eller suspendera en eller flera ledamöter.
att

förtydliga under kapitel 6 om att presidiet har rätt till arvode som har
fastställts på årsmöte eller kårmöte.

att

ändra § 8.2 Ombud till § 8.3 Ombud och lägga till i § 8.3 att styrelsen
beslutar om eventuella instruktioner för ombuden om hur de ska rösta i
frågor på bolagsstämman.

att

lägga till en punkt § 9.2 Sektioner med följande lydelse:
Studentkårsstyrelsen äger rätt att godkänna och tillsätta sektioner som
är direkt underställda studentkårsstyrelsen. Studentkårsstyrelsen äger
rätt att upplösa sektion förutsatt att ett eller flera krav är uppfyllda:
1. Sektionens styrelse lämnar en egen begäran om upplösning
2. Sektionen har inte bedrivit verksamhet I fyra påföljande terminer
3. Sektionen bryter mot studentkårens stadgar eller riktlinjer, trots
upprättad åtgärdsplan.
Tillsättandet av en ny sektion förutsätter att sektionen som lägst antar
de grundstadgar som beslutats av studentkårsstyrelsen.

att

stryka ”Studentrepresentanter utses för en mandatperiod på två
terminer” ur § 11.1
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Dokument antaget den [datum]
Diarienummer: [DNR]

9b.
Förslag till bolagsordning för Sundsvalls studenters kårhus AB
§1

Aktiebolagets namn
Aktiebolagets namn skall vara Sundsvalls studenters kårhus AB

§2

Aktiebolagets verksamhet
Aktiebolagets verksamhet skall bestå av att driva restaurang-, kafé- och
pubverksamhet med tillhörande konferensservice och arrangemang av
kunskapsfrämjande och nöjessam karaktär.

§3

Aktiekapital
Aktiebolagets kapital skall utgöra lägst trehundratusen kronor (150 000 SEK).

§4

Aktier
Aktierna skall vara etthundra kronor (100 SEK) per styck.

§5

Bolagsstyrelsens säte
Aktiebolagets styrelse skall ha sitt säte i Sundsvalls kommun, Västernorrlands län.

§6

Bolagsstyrelsens sammansättning
Styrelsen skall bestå av lägst 3 ledamöter och högst 9 ledamöter samt 1
suppleant. Bland ledamöterna och suppleant bör minst hälften vara registrerade och
antagna studenter vid Mittuniversitetet och ha tillhörande geografisk program- eller
kursplacering i Sundsvall.
Ledamöter och suppleanter nomineras vid Studentkåren i Sundsvalls kår- och
årsmöten och väljs av ordinarie eller extra bolagsstämma.

§7

Firmateckningsrätt
Styrelsen äger rätt att bemyndiga en person utom styrelsen att teckna bolagets firma.

§8

Revision
För granskning av styrelsen och eventuellt utsedd verkställande direktörs förvaltning,
samt bolagets årsredovisning och räkenskaper utses en till två revisorer, med eller utan
revisorssuppleant.

§9

Räkenskapsår
Aktiebolagets räkenskapsår skall följa kalenderår.
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§ 10

Ärenden för bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma skall hållas tidigast den första vardagen i maj månad av
innevarande år men senast den 15e dagen i juni månad. Närvaranderätt, men ej
yttrande och beslutsrätt, ankommer samtliga medlemmar i Studentkåren i Sundsvall.
På bolagsstämman skall följande ärenden behandlas särskilt:
1. Val av ordförande (valbar är ej ledamot eller suppleant inom bolagsstyrelsen eller
ordförande respektive vice ordförande i Studentkåren i Sundsvall).
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av mötesjusterare.
5. Val av två justerare.
6. Prövande av om stämman har blivit behörigt sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning samt revisionsberättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.
10. Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör (om sådan finns).
11. Fastställande av arvoden för styrelsen samt revisorer.
12. Val av styrelse och revisor samt tillhörande suppleanter, inför nästkommande
verksamhetsår.
13. Annat ärende som ankommer bolagsstämman genom krav i aktuell lagstiftning.

§ 11

Ändring av befintlig bolagsordning
Beslut som fattas vid bolagsstämma som avser ändring av befintlig bolagsordning får
endast anses behörigt fattat om ändringen är beslutad vid ett av Studentkåren i
Sundsvalls kår- och årsmöten. Beslutet om ändring ska ha fattats med två tredjedels
majoritet av antalet röstberättigade deltagare.

§ 12

Insynsdelegation
Studentkåren i Sundsvall äger rätt att tillsätta en insynsdelegation för att granska
bolagets räkenskaper och verksamhet. Bolagets styrelse är skyldig att tillhandahålla
nödvändig dokumentation och information för att tillgodose delegationens uppdrag.
Vid affärshemligheter får ett sekretessavtal upprättas.

11. Fastställande av medlemsavgift
Studentkåren i Sundsvall ska i november, enligt föreningens stadga, fastställa medlemsavgift
för de två nästkommande terminerna.
Presidiet för Studentkåren i Sundsvall föreslår med anledning av ovanstående att kårmötet
beslutar enligt följande:
att

fastställa medlemsavgiften för de två nästkommande terminerna till 200 kronor för en
termin samt 350 kronor för två terminer.
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12. Val av revisorer
Studentkåren i Sundsvalls presidium föreslår årsmötet att utse revisions- och ekonomibyrån
PwC till att hantera kommande revisioner för studentkårens räkning.
Motiveringen till att övergå från lekmannarevisorer till professionell revision har sin grund i
att Studentkåren i Sundsvall årligen hanterar stora belopp som i huvudsak utgörs av
skattemedel. Dessa utbetalas främst av Mittuniversitetet, Kammarkollegiet och Sundsvalls
kommun. Detta ställer stora krav på god ekonomisk hushållning och att räkenskaperna
hanteras till fullo enligt de lagar och regler som gäller för föreningar.
Det är därför vår bedömning att Studentkåren i Sundsvall bör anlita PwC för den fortsatta
revisionen. Detta skulle öka transparensen och ge både medlemmar och våra huvudfinansiärer
möjlighet till att känna ett starkare förtroende för oss som organisation.
Studentkårens i Sundsvalls presidium föreslår kårmötet;
att

uppdra åt Studentkåren i Sundsvall att anlita PwC som revisorer för
verksamhetsåret 2018 och 2019, med möjlighet till förlängning.
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